
PEC CPFPA RAMON ORTEGA (DÉNIA) 
 
1. Valors, objectius i prioritats d’acord a la identitat i fins del centre. 
2. Normes organització i funcionament, normes de convivència. 
3. Participació dels estaments i agents en la vida educativa. 
4. Línies bàsiques que orienten la PGA (inclusió, PAT, PAF i Foment de la lectura). 
5. Coordinació amb altres centres i institucions 
 
Valors, objectius i prioritats d’acord a la identitat i fins del centre.  
 
El Centre CPFPA RAMON ORTEGA pretén aconseguir els fins que estableixen: 
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, en Article 2 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single
&documentId=628910&language=ca_ES 
L'activitat educativa, orientada pels principis i declaracions de la Constitució, té, als centres 
docents a què es refereix aquesta Llei, les finalitats següents:  
a) El ple desenvolupament de la personalitat de l' alumnat. 
b) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, de la igualtat entre homes i 
dones i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 
c) L'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, 
tècnics, humanístics, històrics i estètics. 
d) La capacitació per a l'exercici d'activitats professionals.  
e) La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya.  
f) La preparació per participar activament en la vida social i cultural.   
g) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles i per a la prevenció de 
conflictes i per a la resolució pacífica d'aquests i no-violència en tots els àmbits de la vida 
personal, familiar i social. 
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació: 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf 
1. El sistema educatiu espanyol s’orienta a la consecució dels fins següents:  
a) El ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats de l’ alumnat.  
b) L’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i 
oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones 
amb discapacitat.  
c) L’educació en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de 
convivència, com també en la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica.  
d) L’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.  
e) La formació per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la 
cooperació i solidaritat entre els pobles, així com l’adquisició de valors que propiciïn el respecte 
als éssers vius i el medi ambient, en particular al valor dels espais forestals i el desenvolupament 
sostenible.  
f) El desenvolupament de la capacitat de l'alumnat per regular el seu propi aprenentatge, confiar 
en les seves aptituds i coneixements, així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa 
personal i l’esperit emprenedor.  
g) La formació en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya i de 
la interculturalitat com un element enriquidor de la societat.  
h) L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, de coneixements científics, tècnics, 
humanístics, històrics i artístics, així com el desenvolupament d’hàbits saludables, l’exercici físic 
i l’esport.  
i) La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.  
j) La capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, si n’hi ha, i en una o més 
llengües estrangeres.  



k) La preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, 
social i cultural, amb actitud crítica i responsable i amb capacitat d’adaptació a les situacions 
canviants de la societat del coneixement. 
Educació de persones adultes Article 66. (llei orgànica 2/2006 d'educació) 
Objectius i principis.  
1. L’educació de persones adultes té la finalitat d’oferir a totes les persones més grans de divuit 
anys la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds 
per al seu desenvolupament personal i professional.  
2. Per aconseguir la finalitat proposada, les administracions educatives poden col·laborar amb 
altres administracions públiques amb competències en la formació d’adults i, en especial, amb 
l’Administració laboral, així com amb les corporacions locals i els diversos agents socials. 
 3. L’educació de persones adultes té els objectius següents: 
 a) Adquirir una formació bàsica, ampliar i renovar els seus coneixements, habilitats i destreses 
de manera permanent i facilitar l’accés als diferents ensenyaments del sistema educatiu. 
 b) Millorar la seva qualificació professional o adquirir una preparació per a l’exercici d’altres 
professions.  
c) Desenvolupar les seves capacitats personals, en els àmbits expressius, comunicatiu, de relació 
interpersonal i de construcció del coneixement.  
d) Desenvolupar la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica 
i fer efectiu el seu dret a la ciutadania democràtica.  
e) Desenvolupar programes que corregeixin els riscos d’exclusió social, especialment dels 
sectors més desafavorits. 
 f) Respondre adequadament als desafiaments que suposa l’envelliment progressiu de la 
població assegurant a les persones de més edat l’oportunitat d’incrementar i actualitzar les 
seves competències. 
 g) Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. Fomentar la 
igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, com també analitzar i valorar 
críticament les desigualtats entre ells. 
 4. Les persones adultes poden realitzar els seus aprenentatges tant per mitjà d’activitats 
d’ensenyament, reglat o no reglat, com a través de l’experiència, laboral o en activitats socials, 
per la qual cosa s’ha de tendir a establir connexions entre les dues vies i s’han d’adoptar mesures 
per a la validació dels aprenentatges que s’hagen adquirit així. 
 
3. La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià 
http://www.dogv.gva.es/datos/1983/12/01/pdf/1983_802514.pdf: 
La finalitat última de la LIei és assolir, mitjançant la promoció del valencià, I’equiparació efectiva 
amb el castellà i garantir I'ús normal i oficial d'ambdós idiomes en condicions d'igualtat i 
desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística. 
 
El centre recolza la seua activitat orientada per aquests valors: 
a. El pluralisme ideològic, cultural i religiós 
b. La coeducació 
c. L’autonomia formativa de l’alumnat participant 
d. Atenció a la diversitat 
e. El respecte i la confiança en les persones com a principi per a la convivència 
f. La resolució de conflictes per mitjà el diàleg 
g. L’aprenentatge de les llengües com a eina bàsica de comunicació i formació amb 
especial èmfasi sobre el coneixement i l’ús de la nostra llengua 
h. Una formació integral de la personalitat de l’alumnat participantr 
i. El foment del treball col·laboratiu i en equip 
j. El diàleg, la comunicació i la col·laboració dels membres de la comunitat educativa 
k. La conducta ètica i la transparència en les accions formatives i la gestió 



l. Informació, orientació i formació 
  
  
Així, fent una tria, el centre opta per totes aquelles pedagogies emergents que es vertebren al 
voltant de dos eixos: la democràcia i l’ètica, i que tenen com a finalitat principal l’assoliment 
d’una major justícia i equitat. La nostra escola s’orienta a la transformació social per a poder fer 
realitat la ciutadania activa, l’equitat i la cohesió social. És a dir, considerem que cal tornar als 
orígens i recuperar d’alguna manera l’esperit d’aquelles primeres escoles de formació de 
persones adultes… Un esperit, però, actualitzat també pels nous desafiaments del segle XXI, com 
a persones i com a societat. 
  
Per a aconseguir les finalitats abans exposades, segons es recull en la Llei 1195, de 20 de gener, 
de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, el centre haurà de: 
a) Donar suport al desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i de les actituds que 
permeten a les persones adultes la interpretació i la participació, mitjançant els diferents canals 
establerts, en la transformació de la seu a realitat social, econòmica i cultural, per tal de fer-les 
més justes, lliures i creadores. 
b) Impregnar les accions sobre l'entorn i la formació de valors ètics i socials –capacitat crítica, 
tolerància, respecte a la diversitat i solidaritat– elements tots ells fonamentals en l'estructura 
democràtica. 
c) Combatre la discriminació de tot tipus mitjançant l'anàlisi, la reflexió crítica i les accions 
particulars sobre les actituds sexistes, prejudicis i estereotips dominants, i així contribuir que les 
persones puguen descobrir-se, relacionar-se i valorar-se positivament fomentant l'autoestima i 
la dignitat. 
 
Prioritats d’actuació 
·         El compromís per l’educació al llarg de la vida. 
·         La confiança en la qualitat de l’educació pública, per tal de possibilitar l’assoliment de les 
competències bàsiques. 
·         El respecte a la diversitat d’edats, de sexes, de religions, de cultures, d’opcions polítiques 
i personals i el reconeixement d’aquestes com a fons de riquesa per a totes les persones. 
·         La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 
·         L’atenció als diferents ritmes evolutius de l’alumnat i  a les seues diferències cognitives. 
·         La millora de l’autoestima de les persones del Centre a través de la pràctica educativa i 
personal. 
·         La rellevància de la feina en equip i de la coordinació entre tot el claustre com a base del 
bon funcionament del Centre. 
·         La vinculació i col·laboració amb altres centres formatius, institucions i/o entitats. 
·         La gestió democràtica del centre, participativa i inclusiva de totes les persones que en 
formen part. 
·         La transparència en les gestions tant de tipus econòmic com de funcionament del Centre, 
com a institució de finançament públic. 
·         El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
·         L’ús del valencià com a llengua vehicular i d’aprenentatge.La difusió del coneixement de la 
llengua i cultura valencianes. 
·         L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. Foment de l’esperit crític. 
·         La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
·         L’interès per la cultura de l’esforç i del treball ben fet. 
·         La inclusió escolar i la cohesió social. 
·         La integració de les emocions en el procés educatiu. 
·         L’impuls de les TIC en tots els nivell educatius de formació reglada del Centre. 



·         El respecte i la preservació del medi ambient. 
 
 
2. Les normes d’organització i funcionament  
 
DOGV. RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació: 

2.1 Les normes d’organització i funcionament 
   Les normes d’organització i funcionament de centre són les regulacions de caràcter intern que 
recopilen el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes per mitjà del qual 
s’organitza la convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 
   Aquestes normes han d’incloure, entre altres qüestions : 
a) L’organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat 
educativa.  
b) L’organització i el repartiment de responsabilitats no definides per la normativa vigent.  
c) Els procediments d’actuació del consell escolar i, si escau, les comissions que s’hi 
constituïsquen per a agilitzar-ne el funcionament. 
 d) L’organització dels espais i recursos del centre. 
 
 2.1.1  ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT  
   S’han de constituir obligatòriament els òrgans de govern, els de coordinació docent i la 
comissió de coordinació pedagògica: òrgans de govern, departaments didàctics, comissió de 
coordinació pedagògica i equip docent de grup). 
   Les limitacions organitzatives les poden organitzar de forma flexible els departaments i equips 
docents, amb les funcions respectives, sempre que es garantisca l’atenció educativa prevista en 
cada cas: departament d’orientació i altres equips docents. 
   Als centres on no es disposa de professorat suficient, les funcions de coordinació seran 
assumides pel consell escolar, en el cas de les comissions, i pel claustre de professorat. Atesa la 
seua rellevància educativa i pedagògica, els centres han de garantir l’atenció relativa a les 
coordinacions d’igualtat i convivència i de formació del professorat. 
 
 
 
2.1.1.1 Òrgans de govern dels centres públics de formació de persones adultes 
Òrgans de govern 
a) Unipersonals: director o directora i, si escau, cap d’estudis i secretari o secretària. 
b) Col·legiats: consell escolar i claustre de professorat 
   Aquests òrgans de govern tenen les competències que els atribueix el reglament orgànic i 
funcional dels instituts d’educació secundària. 
*En els centres públics de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat 
Valenciana de quatre a set unitats el consell escolar està integrat per:  
– El director o directora del centre, qui n’assumeix la presidència. 
 – El cap o la cap d’estudis. – Un regidor o regidora o un representant de la corporació local on 
es trobe ubicat el centre. 
 – Un membre del professorat elegit pel claustre.  
– Tres representants de les persones adultes participants, un dels quals ha de ser designat per 
l’associació de persones participants més representativa del centre. 
 – Un representant del personal d’administració i serveis.  
– El secretari o secretària del centre, qui hi farà les funcions de secretaria amb veu i sense vot.  
   *Aquesta composició pot canviar en funció del nombre d’unitats de cada centre. 
 



2.1.1.2 Òrgans de coordinació docent  
 Departament d’orientació. 
 Departaments didàctics: Comunicació, Cientificotecnològic i Ciències Socials, a més dels 
departaments d’altres programes formatius i d’activitats complementàries 
 Comissió de coordinació pedagògica. 
 Equip docent de grup, compost pel conjunt de professorat que imparteix docència en 
cada grup d’aprenentatge 
   Comissions de centre i altres funcions de coordinació: 
       a) Les comissions de centre dependents del consell escolar, han de garantir la 
representació de membres del consell de tots els estaments. Aquestes comissions han de 
funcionar d’acord amb les instruccions emanades d’aquest òrgan de govern per a tractar els 
afers de la seua competència i, atesa la seua rellevància en la vida educativa dels centres de 
formació de persones adultes, cal prestar una atenció especial a les comissions següents:  
– Comissió econòmica. 
 – Comissió d’igualtat i convivència. 
 – Comissió d’orientació i tutoria.  
     b) Altres funcions de coordinació. 
 – Coordinació d’igualtat i convivència. 
 – Coordinació de formació.  
 – Coordinació TIC.  
 
 
2.1.1.2.1 Departament d’orientació 
El departament d’orientació queda integrat per: 
 – El cap o la cap d’estudis, o el professor o la professora en qui delegue.  
 – El professorat que imparteix el mòdul d’El Món del Treball en el cicle II del programa 
formatiu a). 
 – El professorat tutor dels diferents grups d’aprenentatge per a poder coordinar el pla d’acció 
tutorial. 
Les funcions d’aquest departament figuren al reglament d’organització i funcionament dels 
instituts d’educació secundària, les atribucions del qual s’han d’adequar a les característiques 
dels centres de formació de persones adultes.  
 
2.1.1.2.2 Departaments didàctics 
Els departaments didàctics són els òrgans encarregats d’organitzar i coordinar els ensenyaments 
relacionats amb els camps de coneixement o àmbits d’experiència de la formació bàsica de les 
persones adultes, així com els programes formatius i les activitats. 
   Cada departament didàctic està format pel professorat que imparteix ensenyaments propis de 
l’àmbit respectiu. 
   Els centres poden constituir els següents departaments didàctics 
a) Un per cada camp de coneixement del programa formatiu a): Comunicació, 
Cientificotecnològic i Ciències Socials, a més dels departaments d’altres programes formatius i 
d’activitats complementàries. 
 b) El professorat que imparteix els ensenyaments del cicle I de la formació bàsica de les 
persones adultes pot constituir-se com a equip docent amb funcions semblants a les dels 
departaments didàctics. 
    El cap o la cap d’estudis ha d’elaborar i comunicar anualment a la Inspecció d’Educació la 
relació de professorat que assumeix al centre la funció de cap de departament didàctic. Aquesta 
relació, que ha de ser presentada prèviament al claustre i a la comissió de coordinació 
pedagògica per a la seua aprovació, ha de ser traslladada a la programació general anual.  



    Cada professor o professora ha de ser adscrit al departament o departaments didàctics en què 
imparteix docència, sense que siga exigible per a la seua constitució un nombre mínim de 
professorat. 
Amb l’objectiu d’assegurar la coordinació docent del professorat, cal procedir de la manera 
següent: 
a) Com a criteri prioritari, cal garantir la coordinació didàctica dels ensenyaments de la 
formació bàsica de les persones adultes, per la qual cosa s’han de constituir, si més no, dos 
departaments didàctics: un per als camps de coneixement de Comunicació i de Ciències Socials 
i un altre per al camp de coneixement Cientificotecnològic. Cas de no haver-hi suficient 
professorat, s’ha de constituir un únic departament de coordinació didàctica que assumeix les 
competències de tots els camps de coneixement o àmbits d’experiència del programa formatiu 
a).  
b) El departament d’altres programes formatius està constituït pel professorat coordinador dels 
diferents programes formatius. Quan el nombre reduït de professorat no en permeta la 
constitució, les seues funcions han de ser assumides per la comissió de coordinació pedagògica. 
 c) El departament d’activitats complementàries està integrat pel cap o la cap d’estudis, qui ha 
d’actuar com a cap del departament, per un membre almenys de cada departament didàctic, 
per representants dels delegats i delegades i, si escau, per representants de les associacions de 
persones participants.  
 
2.1.1.2.3 Comissió de coordinació pedagògica  
   La comissió de coordinació pedagògica està integrada per la persona que ostenta la direcció i 
els càrrecs següents: cap d’estudis, caps dels departaments didàctics i, si escau, cap del 
departament d’orientació i professorat coordinador de cada programa formatiu i cicle. 
   La comissió de coordinació pedagògica s’ha de reunir al començament de curs a fi de revisar 
les programacions didàctiques del centre, una vegada al trimestre, com a mínim, i després de 
celebrar-se les sessions d’avaluació programades anualment.  
  La direcció del centre n’ha d’assumir la presidència i un dels o de les caps dels departaments 
didàctics, triat per consens entre tots els membres, la secretaria.  
 
 2.1.1.2.4 Equips docents 
   Cada equip docent dels diferents grups d’aprenentatge està compost pel conjunt de 
professorat que hi imparteix docència i està coordinat pel professorat tutor respectiu. 
 
2.1.1.2.5 Altres equips docents 
    És competència del cap o la cap d’estudis la proposta de designació del professorat 
responsable perquè siga aprovada amb posterioritat per la comissió de coordinació 
pedagògica amb el vistiplau de la direcció de centre. En aquesta proposta cal establir els equips 
que es consideren oportuns en funció del professorat implicat i dels programes que s’hi 
despleguen, tot tenint en compte les possibilitats organitzatives del centre. 
    Cada programa o cada cicle ha d’estar coordinat per un professor o professora. A l’hora 
d’adscriure el professorat a l’equip de programa o cicle corresponent cal prendre en 
consideració el nombre d’hores impartides per cada professor o professora en els diferents 
programes formatius, així com el seu coneixement de les especificitats del programa o cicle 
respectiu. Aquests equips han de reunir-se, si més no, una vegada al trimestre. 
    En els casos dels claustres amb un nombre reduït de professorat, l’ordre de prioritat per a 
constituir els equips docents adés esmentats és el següent: programa a), c), e), b), d), j).  
    Com a criteri general, el professorat ha d’atendre prioritàriament els cursos de la formació 
bàsica de les persones adultes i els mòduls adscrits al seu camp de coneixement del programa 
a); a posteriori, hom pot assumir la docència en els mòduls i les matèries de la resta de 
programes formatius adscrits al camp de coneixement respectiu. 



 
2.1.1.2.6 Altres funcions de coordinació pedagògica  
 
  D’acord amb els criteris establerts pel claustre de professorat, els docents poden ser nomenats 
per la direcció del centre, a proposta del cap o la cap d’estudis, per a exercir altres tasques 
necessàries per a l’organització i bon funcionament del centre i per a l’aprofitament màxim de 
recursos. Al seu torn, el cap o la cap d’estudis ha de determinar aquestes tasques i les 
responsabilitats a assumir, d’acord amb els criteris establerts pel claustre i per la comissió de 
coordinació pedagògica. 
 
2.1.1.2.7 Coordinació d’igualtat i convivència 
 
    En tots els centres públics de formació de persones adultes ha d’haver-hi un docent que 
coordine els afers que tenen a veure amb igualtat i convivència.  
   La persona que exerceix la direcció del centre ha de nomenar un docent per a desenvolupar 
aquestes funcions. A l’hora de determinar l’assignació d’aquesta coordinació, cal atendre els 
criteris següents: 
 a) Ser docent del centre, preferentment amb destinació definitiva, amb formació en la gestió 
de la igualtat i la convivència i en la prevenció, intervenció i mediació en els conflictes escolars.  
b) Tindre experiència en coordinació d’equips o en acció tutorial. 
    Les funcions del coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència, qui ha de treballar en 
col·laboració amb la persona responsable de l’orientació al centre, són: 
a) Col·laborar amb l’equip directiu del centre i amb la comissió de coordinació pedagògica en 
l’elaboració i desenvolupament del pla d’igualtat i convivència.  
b) Coordinar les actuacions previstes en aquest pla. 
c) Formar part de la comissió d’igualtat i convivència del consell escolar.  
d) Treballar conjuntament amb la persona coordinadora de formació del centre en la confecció 
del pla de formació del centre en matèria d’igualtat i convivència. 
 
2.1.1.2.8 Coordinació de formació del professorat                                          
La direcció de cada centre educatiu ha de designar un docent responsable de la coordinació de 
formació permanent del professorat del centre. Aquesta designació s’ha de realitzar entre el 
professorat del claustre, preferentment entre els membres amb plaça definitiva al centre 
educatiu, per un termini màxim de quatre anys. 
   Les funcions del coordinador o coordinadora de formació són: 
a) Detectar les necessitats de formació del claustre, tant a nivell de projecte educatiu com de 
necessitats individuals del professorat. 
 b) Coordinar la formació del professorat dins del pla d’actuació per a la millora. 
 c) Redactar la proposta del programa anual de formació seguint les indicacions de l’equip 
directiu en base a les necessitats detectades, a les recomanacions del professorat coordinador 
de cicles i d’equips docents, a les línies estratègiques generals del pla anual de formació 
permanent del professorat i a l’avaluació del disseny i execució del programa anual de cursos 
anteriors.  
d) Coordinar amb el CEFIRE de referència i amb els específics les actuacions necessàries per a 
la posada en marxa i seguiment de les activitats de formació a nivell de centre, que hagen sigut 
aprovades pel Servei de Formació del Professorat.  
e) Col·laborar amb l’equip directiu en l’avaluació de la realització del programa anual de 
formació proposat pel centre, tant en la seua execució com en la millora del procés 
d’aprenentatge de les persones adultes participants. 
 
 2.1.1.2.9 Coordinació TIC  



    La direcció del centre ha d’efectuar la proposta del docent encarregat de la coordinació de les 
tecnologies de la informació i comunicació, entre el professorat que tinga la formació i 
disponibilitat adequada.  
    Per a això, cal designar un professor o professora amb la formació i experiència suficients en 
l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions, qui ha d’exercir les tasques 
següents:  
a) Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC al centre, dinamitzant-ne la integració curricular i 
didàctica. 
b) Coordinar l’ús de l’aula o aules del centre i vetlar pel manteniment del material informàtic.  
c) Assessorar en matèria informàtica la resta del professorat i informar de les activitats que es 
duguen a terme en l’aula o aules d’informàtica. 
d) Actuar en la interlocució amb el Centre de Suport i Assistència Informàtica. 
e) Col·laborar amb la secretaria del centre en la confecció de l’inventari de màquines, 
aplicacions amb llicència privativa i material informàtic i responsabilitzar-se que estiga 
disponible i en condicions òptimes d’ús. 
 
  



La participació dels estaments i agents de la vida educativa: 
 
El nostre PEC destaca valors com l'escola inclusiva, participativa i l'escola democràtica fomentant 
els conceptes de comunitat educativa i d'aprenentatge, així com una actitud oberta de 
col·laboració per part dels qui som a l'escola i les institucions del nostre voltant. 
 
L'acció educativa que proposem parteix de que els/les  alumnes són els/les protagonistes de la 
seva pròpia formació, i en les escoles d'adults aquest aspecte cobra una paper rellevant, per tant 
el nostre projecte de centre té com a objectiu oferir al alumnat ocasions per a que participen 
activament en el seu pas per l’escola, la nostra organització mitjançant els diferents estaments 
i òrgans sobretot col·legiats tindrà com a finalitat fer efectiva aquesta participació. 
 
Capítol II. Òrgans col·legiats de govern   
Secció 1. El Consell Escolar  
Article 31  
1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels 
distints sectors que constitueixen la comunitat educativa.  
2. El règim jurídic dels consells escolars serà allò establert en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’Educació, en el present reglament i en el capítol II del títol II, de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.  
Article 32  
1. En el centre de FPA CPFPA RAMON ORTEGA, de 8 unitats, la composició del consell escolar 
serà la següent:  
1.1. El director del centre, que serà el seu president.  
1.2. El cap d’estudis.  
1.3. Un regidor o representant de la corporació local on es trobe radicat el centre.  
1.4. El secretari del centre que actuarà de secretari del Consell Escolar amb veu i sense vot.  
1.5. Un representant del personal d’administració i serveis.  
1.6. Un representant del professorat triat pel claustre.  
1.7. Tres representants de les persones adultes, dels quals un serà designat per l’associació de 
persones adultes més representativa del centre.  
Article 33  
1. El procediment d’elecció dels membres del consell escolar que no formen part de l’equip 
directiu del centre, es desenvoluparà durant el primer trimestre del curs acadèmic. La 
Conselleria d’Educació fixarà la data de celebració de les eleccions amb un mes d’antelació, com 
a mínim.  
2. El consell escolar es renovarà a parts iguals cada dos anys de forma alternativa. Cada una 
d’elles estarà configurada de la forma següent:  
2.1. Primera meitat: 1 professor i dos alumnes.  
2.2. Segona meitat: un alumne.  
3. Les vacants que es produïsquen durant el mandat del consell escolar, sense perjuí del que 
preveu el  
punt 2 d’aquest mateix article, seran cobertes segons preveu l’article 52.2 del Reglament. En el 
cas que no hi haguera més candidats per a cobrir les vacants quedarien sense cobrir fins a la 
renovació parcial del consell escolar. No obstant això, els membres que hagen conclòs el seu 
mandat, continuaran en funcions fins a la presa de possessió dels membres que hagen de 
succeir-los.  
4. En el cas de centres de nova creació en què es constituïsca per primera vegada el consell 
escolar, es triaran tots els membres de cada sector d’una vegada. Els electors de cada un dels 
sectors representats faran constar en la seua papereta, com a màxim, dos terços del nombre 
total dels posats a cobrir. Si el número resultant fóra decimal, es prendrà el següent número 
sencer. En la primera renovació parcial, posterior a la constitució del consell escolar, es triaran 



els llocs corresponents a la primera meitat establerta en l’apartat 2.1 d’aquest article, afectant 
aquells representants que hagueren obtingut menys vots en l’elecció anterior.  
Article 34  
1. A efectes de l’organització del procediment d’elecció dels membres del consell escolar, es 
constituirà  
en el centre una junta electoral, composta pel director del centre, que serà el seu president, un  
representant del professorat, que actuarà com a secretari, un representant de l’alumnat i un  
representant del personal d’administració i serveis; els tres últims seran triats per sorteig entre 
els membres de l’antic consell escolar. Els suplents seran triats per sorteig entre els inscrits en 
els respectius censos. Quan algun membre de la junta electoral presente la seua candidatura, 
cessarà en aquella, sent substituït pel vocal suplent corresponent al seu sector.  
2. En els centres de nova creació, o en aquells casos en què tots els membres ixents d’un sector 
siguen candidats, el sorteig per a designar els membres de la junta electoral es realitzarà entre 
els inscrits en els respectius censos electorals.  
Article 35  
Seran competències de la junta electoral:  
 
1. Aprovar i publicar els censos electorals que comprendran nom, cognoms i DNI dels electors, 
ordenats alfabèticament així com la seua condició de professor, alumne o personal 
d’administració i serveis.  
2. Concretar el calendari electoral del centre, d’acord amb el que estableix l’article 33 d’aquest  
Reglament.  
3. Ordenar el procés electoral.  
4. Admetre i proclamar les distintes candidatures.  
5. Promoure la constitució de les distintes meses electorals.  
6. Resoldre les reclamacions presentades contra les decisions de les meses electorals.  
7. Proclamar els candidats triats i remetre les corresponents actes a l’autoritat administrativa 
competent.  
8. Adoptar mesures per a facilitar la màxima participació de tots els sectors en el procés 
electoral.  
Article 36  
Seran persones electores i elegibles tots els membres de la comunitat escolar, però només 
podran ser triats pel sector corresponent pel qual es presenten com a candidats. A aquests 
efectes, els membres de la comunitat escolar podran ser candidats a representar a un sol 
d’aquests sectors, encara que pertanyen a dos.  
Article 37  
1. La junta electoral sol·licitarà de l’ajuntament de Dénia, la designació del regidor o regidora o 
el seu representant que haja de formar part del consell escolar.  
2. A fi de facilitar la màxima participació de tots els sectors en el procés electoral, la junta 
electoral sol·licitarà a les organitzacions empresarials o entitats de caràcter laboral, la designació 
del seu representant en el consell escolar.  
3. La Conselleria d’Educació, en l’acte pel qual es convoquen les eleccions al consell escolar, 
determinarà les institucions i organitzacions que poden sol·licitar la seua representació.  
Article 38  
1. Els representants del professorat en el consell escolar, seran triats pel claustre. El vot serà 
directe, secret i no delegable.  
2. Seran electors i elegibles tots els membres del claustre. Podran ser triats els professors amb 
destí en el centre que s’hagen presentat com a candidats.  
3. L’exercici d’un càrrec directiu en el centre és incompatible amb la condició de representant 
electe de qualsevol sector del consell escolar. En cas de concurrència de dos designacions, el 
professor haurà d’optar per l’exercici d’un dels llocs, havent de procedir a cobrir el lloc vacant 
pel procediment establert en el present reglament.  



Article 39  
A efectes del que disposa l’article anterior, el director convocarà un claustre, de caràcter 
extraordinari, en el qual, com a únic punt de l’orde del dia, figurarà l’acte d’elecció i de 
proclamació dels professors electes.  
Article 40  
1. En la sessió de claustre extraordinari a què es refereix l’article anterior, el director donarà 
lectura a les normes relatives al procediment d’elecció dels representants del professorat en el 
consell escolar i constituirà la mesa electoral.  
2. La dita taula estarà integrada pel director del centre, que actuarà com a president, el professor 
de major edat, i el de menor edat, que actuarà com a secretari.  
Article 41  
El quòrum necessari per a l’elecció dels representants del professorat serà el de la meitat dels  
components del claustre. Quan el número siga imparell es considerarà que la meitat és el 
següent nombre enter que resulte de dividir per dos el nombre de membres del claustre. En la 
convocatòria s’indicarà que, de no haver-hi quòrum en la primera sessió se celebrarà la segona 
sessió l’endemà, sent prou la presència d’un terç dels components del claustre.  
Article 42  
1. Cada professor podrà fer constar en la seua papereta com a màxim dos terços del nombre de 
representants d’aquest sector en el consell escolar. Si el número resultant fóra decimal, es 
prendrà el següent número sencer.  
2. Si en la primera votació no resultara triat el nombre de representants del professorat que 
corresponga, es procedirà a realitzar en el mateix acte una segona votació. Si realitzada esta no 
s’aconsegueix el mencionat número, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 55.2 del 
Reglament.  
Article 43  
Els representants de l’alumnat en el consell escolar seran triats pels alumnes matriculats en el 
centre.  
Article 44  
En l’elecció dels representants de l’alumnat, seran electors i elegibles tots els alumnes que 
estiguen matriculats en el centre i que figuren en el cens. L’elecció es produirà entre els 
candidats admesos per la junta electoral a què es refereix l’article 34 d’aquest reglament. Les 
associacions d’alumnes, les federacions i les confederacions d’associacions d’alumnes legalment 
constituïdes podran presentar candidatures diferenciades. En cap cas podrà ser triat un alumne 
que haja sigut objecte de sanció per conductes greument perjudicials per a la convivència del 
centre durant el curs en què tinga lloc la celebració de les eleccions.  
Article 45  
1. Si el consell escolar es va a constituir per primera vegada, la mesa electoral, que serà 
l’encarregada de presidir la votació, conservar l’orde, vetllar per la puresa del sufragi i realitzar 
l’escrutini, formada per a l’elecció dels representants de l’alumnat, estarà integrada per tres 
alumnes triats per sorteig d’aquells que figuren en el cens. En la resta dels casos formaran part 
de la mesa electoral tres dels representants de l’alumnat en el consell escolar ixent, triats també 
per sorteig.  
2. Actuaran com a president el director del centre i com a secretari l’alumne de major edat. La 
junta electoral haurà de preveure el nomenament de suplents, triats també per sorteig.  
3. L’elecció dels representants dels alumnes es realitzarà en horari compatible amb la jornada 
laboral ordinària.  
Article 46  
En l’elecció dels representants dels alumnes, el vot serà directe, secret i no delegable. Cada 
elector podrà fer constar en la seua papereta un màxim de dos terços del nombre de 
representants d’aquest sector, en el consell escolar del centre. Si el número resultant fóra 
decimal, es prendrà el següent número sencer. La votació s’efectuarà d’acord amb les 



instruccions que dicte la junta electoral. Els electors hauran d’acreditar la seua personalitat per 
mitjà de la presentació del DNI, passaport o permís de conducció.  
Article 47  
Podran actuar com a supervisors de la votació per a l’elecció dels seus representants, els 
alumnes que siguen proposats per una associació d’alumnes del centre o avalats per la firma de 
deu electors. Així mateix podran actuar com a supervisors els alumnes proposats per les 
confederacions i federacions d’estudiants legalment constituïdes, prèvia confirmació de 
pertànyer a la seua organització davant de la junta electoral.  
Article 48  
El representant del personal d’administració i serveis serà triat per i entre el personal que 
realitza estes funcions en el centre, sempre que hi estiga vinculat per relació jurídica 
administrativa o laboral. Tot el personal d’administració i serveis del centre que reunisca els 
requisits indicats té la condició d’elector i elegible.  
Article 49  
Per a l’elecció de la persona representant en el consell escolar del personal d’administració i 
serveis es constituirà una mesa electoral, integrada pel director, que actuarà com a president, 
el secretari que actuarà com a tal o, si és el cas, l’administrador i el membre del personal 
mencionat amb més antiguitat en el centre. Si el nombre d’electors és inferior a cinc, la votació 
es realitzarà davant de la mesa electoral del professorat, en urna separada.  
 
Article 50  
1. En l’elecció dels representants del personal d’administració i serves, el vot serà directe, secret 
i no delegable. Cada elector dipositarà en la mesa electoral una papereta en què farà constar el 
nom i cognoms de la persona a qui atorgue la seua representació.  
2. En els casos en què existisca un sol elector, serà el representant del personal d’administració 
i serveis en el consell escolar.  
3. Si alguna persona del sector del personal d’administració i serveis, per malaltia o altres motius 
justificats no pot estar present en l’acte de la votació, podrà deixar el seu vot davall la custòdia 
del secretari del centre. Amb aquest efecte s’introduiran els noms dels candidats votats en un 
sobre tancat que al seu torn s’introduirà en un altre sobre amb les dades identificatives de 
l’elector i la seua firma i la del secretari, croades en la solapa. També es podrà exercir el vot per 
correu d’acord amb la legislació vigent.  
Secció 2. Normes comunes a tots els actes electorals  
Article 51  
En cada un dels actes electorals, una vegada finalitzada la votació, la mesa electoral 
corresponent procedirà a l’escrutini dels vots. Efectuat el recompte dels vots, que serà públic, 
s’estendrà una acta que firmaran tots els components de la taula i en la qual es faran constar els 
representants triats, si és el cas, amb indicació de les denominacions de les associacions perquè 
s’han presentat, el nombre de vots i les observacions que hagen pogut formular els supervisors. 
L’acta serà enviada a la junta electoral del centre a efectes de la proclamació dels distints 
candidats triats i esta remetrà una còpia al director territorial d’Educació.  
Article 52  
1. En els casos en què es produïsca empat en les votacions, l’elecció es dirimirà per sorteig.  
2. En previsió de substitucions futures dels candidats proclamats es farà constar en l’acta els 
noms de tots els candidats que han obtingut vots, així com el nombre de vots que han obtingut. 
Així mateix, en el cas dels candidats proclamats de l’alumnat que s’hagen presentat per les seues 
associacions, federacions o confederacions, hauran de constar les denominacions de les 
mateixes en les actes corresponents.  
Article 53  
1. L’acte de proclamació dels candidats triats es realitzarà per la junta electoral del centre, 
després de l’escrutini realitzat per les taules i la recepció de les corresponents actes. Contra les 



decisions de la dita junta es podrà interposar recurs ordinari davant del director territorial 
d’Educació, la resolució de les quals posarà fi a la via administrativa.  
2. El director territorial d’Educació constituirà una comissió en què estaran representats els 
sindicats de professors i associacions d’alumnes, que realitzarà el seguiment de les eleccions i 
assessorarà a les juntes i meses electorals del seu territori en totes les consultes que li 
dirigisquen sobre el procés electoral. Igualment informarà sobre les reclamacions o recursos que 
s’interposen davant del director territorial, en relació amb el referit procés electoral. Esta 
comissió serà regulada en la seua composició i el seu funcionament, per la Conselleria 
d’Educació.  
3. Les despeses que originen les activitats electorals, excepte els ocasionats per la propaganda, 
seran sufragats a càrrec dels crèdits assignats per al funcionament del centre.  
Article 54  
Totes les persones electores i elegibles podran accedir als censos i a la documentació que el 
procés electoral genere.  
Secció 3. Constitució, funcionament i competències del Consell Escolar  
Article 55  
1. El director convocarà els distints membres del consell escolar per a la seua sessió de 
constitució, que se celebrarà en el termini de quinze dies, a comptar de la data de proclamació 
dels candidats electes per la junta electoral.  
2. El consell escolar es constituirà encara que algun dels sectors de la comunitat escolar del 
centre no haja triat a tots o part dels seus representants per causes imputables a tals sectors.  
Article 56  
1. Les reunions del consell escolar se celebraran en dia hàbil per a les activitats docents, una 
vegada finalitzada la jornada escolar i que permeta l’assistència de tots els seus membres. A 
efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, serà necessària la presència 
del president i del secretari o, si és el cas, de l’administrador o dels que els substituïsquen, i de 
la meitat, com a mínim, dels membres amb dret a vot.  
2. El consell escolar es reunirà com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoque 
el director o ho sol·licite almenys un terç dels seus membres, i en aquest cas, se celebrarà el 
consell en el termini màxim de 10 dies. En tot cas, serà preceptiva una reunió a principis de curs 
i una altra a final. En les reunions de cada trimestre s’avaluarà el grau de compliment de la 
programació general anual i dels propis acords del consell escolar. En la primera sessió del curs 
s’establirà el calendari de les reunions de caràcter ordinari, incloent aquelles que s’establisquen 
en el plans de treball del propi consell escolar.  
3. El consell escolar adoptarà els acords per majoria simple, excepte en els casos següents:  
3.1. Aprovació del pressupost i de la seua execució que es realitzarà per majoria absoluta.  
3.2. Aprovació del projecte educatiu, del reglament de règim intern i de la programació general  
anual, així com les seues revisions, que es realitzarà per majoria de dos terços.  
4. Els que acrediten la titularitat d’un interés legítim, podran dirigir-se al secretari del consell 
escolar  
perquè la siga expedida certificació dels seus acords.  
5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’orde del 
dia, llevat que estiguen presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i siga declarada la 
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta.  
Article 57  
En les reunions ordinàries, el director enviarà els membres del consell escolar la convocatòria  
contenint l’orde del dia de la reunió i la documentació que vaja a ser objecte de debat i, si és el 
cas, aprovació, de manera que estos puguen rebre-la amb una antelació mínima d’una setmana. 
Podran realitzar-se, a més, convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 
quaranta-huit hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagen de tractar-se així ho 
aconsellen.  
Article 58  



1. En el si del consell escolar del centre es constituiran com a mínim les comissions següents: - 
De convivència. - De tutoria i orientació. - Econòmica. - Permanent i de coordinació pedagògica.  
2. El consell escolar podrà constituir altres comissions per a assumptes específics, respectant la 
composició general de les comissions. Les comissions informaran el consell escolar del centre 
trimestralment dels assumptes de la seua competència, i les seues reunions se celebraran en 
l’horari que possibilite l’assistència de tots els seus membres:  
3. Les comissions del consell escolar del centre estaran compostes almenys pel director, dos 
professors i dos alumnes triats pel sector corresponent, i les seues competències s’especificaran 
en el reglament de règim intern. En tot cas, la comissió permanent i de coordinació pedagògica 
coordinarà la resta de les comissions i vetllarà per la coherència entre el projecte educatiu, el 
projecte curricular i la programació general anual del centre.  
Article 59  
La comissió econòmica estarà integrada a més dels membres mencionats en l’article anterior, 
pel secretari, o si no n’hi ha l’administrador, que serà membre de ple dret. La comissió 
econòmica informarà el consell escolar sobre quantes matèries d’índole econòmica li 
encomane. Les seues reunions es realitzaran, com a mínim, una vegada al trimestre.  
Article 60  
1. La Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre docent, prevista en l’Ordre de 31 de 
març del 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, té com a finalitat garantir una 
aplicació correcta del que disposa el decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, en el centre, per 
a la qual cosa li correspon les funcions següents:  
1.1. Efectuar el seguiment del plans de convivència del centre docent i totes aquelles accions 
encaminades a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, així com el seguiment 
de les actuacions dels equips de mediació.  
1.2. Informar el Consell Escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l’estat de la 
convivència.  
1.3.Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa representats en el 
Consell Escolar del centre per a millorar la convivència.  
1.4.Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar del centre en l’àmbit de les 
seues competències, relatives a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, 
especialment el foment d’actituds per a garantir la igualtat entre homes i dones.  
1.5. Establir i promoure l’ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries, que ajuden a 
resoldre els possibles conflictes del centre.  
Article 61  
Constituït el consell escolar del centre, els seus diferents sectors triaran d’entre els seus 
membres qui ha de formar part de les comissions anteriorment mencionades.  
Article 62  
El consell escolar del centre tindrà les atribucions que legalment li corresponguen i, 
específicament, les següents:  
1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la present 
Llei.  
2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjuí de les competències 
del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.  
3. Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.  
4. Participar en la selecció del director del centre en els termes que la present Llei estableix. Ser 
informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si és el cas, amb 
l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del 
nomenament del director.  
5. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2006,  
d’Educació i disposicions que la desenvolupen.  
6.Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguen a la normativa 
vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguen a conductes de 



l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de 
pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes.  
7. Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre, la igualtat entre 
homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar 
i social.  
8. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció 
de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. De la Llei Orgànica 
2/2006, d’Educació.  
9. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 
Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.  
10. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en les que participe el centre.  
11. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, 
sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells 
altres aspectes relacionats amb la seua qualitat.  
12. Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa.  
Article 63  
De totes les decisions que es prenguen en el consell escolar, s’informarà els distints sectors 
representats, exposant-se en el tauler d’anuncis un extracte dels acords adoptats. A més, en la 
primera reunió que es realitze al principi de curs, el consell escolar decidirà el procediment més 
adequat per a garantir la màxima difusió dels acords adoptats. En tot cas, s’informarà el claustre 
de professors i a les associacions d’alumnes.  
Secció 4. El Claustre de Professors  
Article 64  
El règim jurídic dels claustres de professors serà l’establert en la Llei Orgànica 2/2006, 
d’Educació, en el present reglament i en el capítol II, del títol II, de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.  
Article 65  
1. El claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’estos en el govern del centre i té la 
responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si és el cas, decidir sobre tots els seus 
aspectes docents.  
2. El claustre serà presidit pel director i estarà integrat per la totalitat dels professors que hi 
presten serveis.  
Article 66  
Són competències del claustre de professors:  
1. Formular a l’equip directiu propostes per a l’elaboració de la programació general anual, així 
com avaluar la seua aplicació, del plans de normalització lingüística i de les activitats 
complementàries i extraescolars.  
2. Formular propostes al Consell Escolar per a l’elaboració del projecte educatiu i informar, 
abans de la seua aprovació, dels aspectes relatius a l’organització i planificació docent.  
3. Informar el projecte de reglament de règim interior del centre.  
4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica i en la 
formació del professorat del centre.  
5. Triar els seus representants en el Consell Escolar del centre i en la Comissió de selecció de 
director.  
6. Coordinar les funcions referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.  
7. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de l’avaluació que del centre faça la Conselleria d’Educació, així com qualsevol altre 
informe referent al seu funcionament.  
8. Ser informat pel director de l’aplicació del règim disciplinari del centre.  



9. Ser informat de la proposta a la Conselleria d’Educació del nomenament i cessament dels 
membres de l’equip directiu.  
10. Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.  
11. El Claustre de Professors avaluarà els resultats de l’aplicació de les normes de convivència 
del centre, analitzarà els problemes detectats en la seua aplicació i proposarà, si és el cas, 
mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.  
12. Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per la Conselleria d’Educació.  
Article 67  
El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos i sempre que el convoque el  
director o ho sol·licite, almenys, un terç dels seus membres. Serà preceptiva una sessió de 
claustre al principi del curs i una altra al final.  
Article 68  
L’assistència a les sessions del claustre serà obligatòria per a tots els seus membres.  
 
Capítol III. Participació de l’alumnat en el Centre  
Article 69  
En el centre de FPA ..................podran existir les associacions d’alumnes. Són entitats per a la  
participació i col·laboració en el funcionament dels centres educatius.  
Article 70  
Als efectes de la participació de les associacions d’alumnes regulada en aquest títol, la 
Conselleria d’Educació certificarà, si és el cas, que els estatuts de les mateixes acompleixen els 
requisits legalment establerts.  
Article 71  
Les associacions d’alumnes del centre, amb vista a la participació i col·laboració en el 
funcionament del centre podran, a través dels òrgans que li són propis:  
1.Col·laborar en les activitats educatives del centre.  
2. Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu, de la programació 
general anual i del pressupost del centre.  
3. Informar el consell escolar i a l’equip directiu d’aquells aspectes del funcionament del centre 
que consideren oportú.  
4. Informar tots els membres de la comunitat educativa de les activitats que estiguen 
desenvolupant.  
5. Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats en el mateix, així com rebre 
l’orde del dia de les sessions de tal consell abans de la seua realització, amb l’objecte de poder 
elaborar propostes.  
6. Elaborar informes per al consell escolar a iniciativa pròpia o a petició seua.  
7. Elaborar propostes de modificació del reglament de règim interior.  
8. Rebre un exemplar del projecte educatiu, dels projectes curriculars d’etapa, si és el cas, de les 
seues modificacions, així com un exemplar de la programació general anual.  
9. Fomentar la col·laboració entre alumnat i professorat del centre.  
10. Col·laborar amb l’equip directiu per al bon funcionament del centre.  
11. Participar, segons es determine, en els procediments d’avaluació de les distintes activitats i 
projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.  
12. Conéixer els resultats acadèmics globals i la valoració que en fa el consell escolar.  
13. Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics curriculars adoptats pel 
centre.  
14. Utilitzar les instal·lacions del centre en els termes que s’establisca.  
15. Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars.  
Capítol IV. Consell de Delegats d’Alumnes  
Article 72  
 



En el centre de FPA ........... existirà un consell de delegats integrat per representants de 
l’alumnat dels distints grups, pels representants de l’alumnat en el consell escolar i per dos 
membres de l’associació d’alumnes del centre.  
Article 73  
El consell de delegats podrà reunir-se en ple o, quan la naturalesa dels problemes ho faça més 
convenient, en comissions que reunisquen als delegats d’un curs o d’una de les etapes 
educatives que s’impartisquen en el centre.  
Article 74  
1. Cada grup d’estudiants triarà, per sufragi directe i secret i per majoria simple, al començament 
del curs escolar, un delegat o delegada de grup, que formarà part del consell de delegats. Es 
triarà també un subdelegat o subdelegada que substituirà el delegat o delegada en cas 
d’absència i ho recolzarà en les seues funcions.  
2. Les eleccions de delegats seran organitzades i convocades pel cap d’estudis, en col·laboració 
amb els tutors dels grups, els representants de l’alumnat en el consell escolar i les associacions 
d’alumnes.  
3. Els delegats i subdelegats podran ser revocats, amb un informe previ raonat dirigit al tutor, 
per la majoria absoluta de l’alumnat del grup que els va triar. En aquest cas, es procedirà a la 
convocatòria de noves eleccions en un termini de 15 dies, d’acord amb el que estableixl’apartat 
2.  
Article 75  
1. El consell de delegats tindrà les funcions següents:  
1.1. Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu del centre i la  
programació general anual.  
1.2. Informar els representants dels alumnes en el consell escolar dels problemes de cada grup 
o curs.  
1.3. Rebre informació dels representants dels alumnes en tal consell sobre els temes que s’han  
tractat, i de les confederacions, federacions estudiantils i organitzacions juvenils, legalment  
constituïdes.  
1.4. Elaborar informes per al consell escolar a iniciativa pròpia o a la seua petició.  
1.5. Elaborar propostes de modificació del reglament de règim intern, dins de l’àmbit de la seua 
competència.  
1.6. Informar els estudiants de les activitats de tal consell.  
1.7. Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats docents i 
extraescolars.  
1.8. Debatre els assumptes que vaja a tractar el consell escolar en l’àmbit de la seua competència 
i elevar-hi propostes de resolució als seus representants.  
1.9. Proposar al Consell Escolar del centre l’adopció de possibles mesures de millora en la 
convivència del centre.  
2. Quan ho sol·licite, el consell de delegats, en ple o en comissió, haurà de ser oïda pels òrgans 
de govern i de coordinació del centre, en els assumptes que, per la seua naturalesa, 
requerisquen la seua audiència i, especialment, pel que fa a:  
2.1. Celebració de proves d’exàmens.  
2.2. Establiment i desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives en el centre.  
2.3. Presentació de reclamacions en els casos d’abandonament o incompliment de les tasques  
educatives.  
2.4. Al·legacions i reclamacions sobre l’objectivitat i eficàcia en la valoració del rendiment 
acadèmic dels alumnes.  
2.5. Proposta de sancions als alumnes per la comissió de faltes que comporten la incoació 
d’expedient.  
2.6. Altres actuacions i decisions que afecten de manera específica els alumnes.  
Article 76  
Correspon als delegats de grup:  



1. Assistir a les reunions del consell de delegats i participar en les seues deliberacions.  
2. Exposar als òrgans de govern i de coordinació didàctica els suggeriments i reclamacions del 
grup a què representen.  
3. Fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup.  
4. Col·laborar amb el tutor i amb els professors del grup en els temes que afecten el seu 
funcionament.  
5. Col·laborar amb els professors i amb els òrgans de govern del centre per al seu bon 
funcionament.  
6. Col·laborar en l’atenció i l’adequada utilització del material i de les instal·lacions del centre.  
7. Els delegats de curs tindran dret d’assistència a les sessions d’avaluació en la fase on es 
realitzen o exposen les conclusions i anàlisis globals del funcionament del grup.  
8. Totes aquelles funcions que establisca el reglament de règim intern.  
Article 77  
Els representants de l’alumnat no podran ser sancionats per l’exercici de les seues funcions.  
 
 Vies i procediments de participació i col·laboració : 
- Posar atenció a les demandes, reclamacions i observacions de l’alumnat tant individuals com 
quan les presenten a través dels seus representants: delegats i delegades, consell escolar i 
associació d'alumnes.  
- Col·laborar amb l'associació d'alumnes i facilitar-los espais. 
- Afavorir la participació de tots els estaments a través del Consell escolar, facilitant l'accés a la 
informació, i propiciant el debat i les propostes. 
- Constituir el grup d'alumnat i professorat voluntari per a la realització de tasques d'orientació, 
tutoria i suport. 
 Fórmules de cooperació amb les persones participants en el disseny i la progressió del 
seu aprenentatge acadèmic, socioprofessional, cultural i cívic: 
- Des de l'aula: 
Apostem per pràctiques pedagògiques i organitzatives pro actives on l’alumne/a intervé en el 
propi procés d’aprenentatge. Pràctiques basades en les competències dede l’ per a aprendre, 
argumentar i auto-regular el seu aprenentatge. 
Prenem la participació i col·laboració com a model d’ensenyament (Monereo i Duran 2002) i una 
organització democràtica on s’escolta a tothom i totes les aportacions conten. 
Sessions de pre i post avaluació. 
Convidem a participar l’antic alumnat que ha continuat estudiant per contar la seva experiència 
educativa per motivar al nostre alumnat i evitar l’abandonament. 
A més, aquest aprenentatge col·laboratiu l’incorporarem també mitjançant l’ús de les TIC 
integrant les xarxes socials com facebook i la recerca d’informació on line al nostre projecte. 
 
- Des de l'orientació educativa i professional i des del pla d'acció tutorial que nosaltres integrem 
en un programa d'orientació tutoria i suport (POTS) 
En aquest àmbit, també volem basar-nos en la participació des de l’intercanvi de coneixement 
de forma personal. “ aprenentatge Peer to Peer” o “peeragogy” de H. Rheingold. Un grup de 
persones que de forma voluntària s’auto-organitzen per a crear continguts i compartir 
coneixements per a aprendre junts i que inclou una sèrie de principis: 
 
 L’aprenentatge és social. 
 Las responsabilitats son compartides. 
 Las decisions es prenen entre tots. 
 Els lideratges son dinàmics i voluntaris. 
 Reflexionem sobre el propi procés d’aprenentatge.  
 Ens convertim en una comunitat que estableix els seus propis mecanismes de 
participació, objectius i entorns d’aprenentatge. 



 
 Coordinació amb els serveis del municipi i les relacions previstes amb institucions i 
entitats públiques i privades: 
Aquestes coordinacions es basen en el nostre concepte d'escola oberta i per tant procurarem la 
participació en activitats propostes per entitats al nostre voltant: 
 Coordinació amb CEE Centre d'Educació Especial 
 Coordinació CREAMA 
 Coordinació Educació i cultura de l’Ajuntament 
 Coordinació IES de la zona 
 Coordinació CDT (Centre de Turisme) 
 Càmara de Comerç 
 Associacions estrangers i immigrants 
 Creu roja 
 Cáritas 
 centres socials 
 SERVEF 
 Centres d’acollida 
 Casa cultura 
 biblioteca 
 centre de salut 
 Palaus 
 Radio 
 policia municipal 
 cuina municipal 
  
  



Pla de foment de la lectura i l’escriptura  
Objectius generals del Pla de foment de la lectura i l’escriptura  
 Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector. 
 Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del 
currículum. 
 Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi. 
 Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat 
educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura. 
 Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports 
impresos com en suport digital i audiovisual. 
 Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la 
informació. 
 Potenciar l’ús i la dinamització de la biblioteca del centre i biblioteques d'aula i adequar-
les als objectius i actuacions arreplegats en el pla. 
 Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura. 
incloure en la pàgina web un apartat de foment lector. 
 Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat. 
 
Objectius específics 
 Fer present la lectura i l’escriptura en totes les activitats didàctiques fetes per a treballar 
els temes transversals i les commemoracions periòdiques que tenen lloc tots els cursos escolars. 
 Incidir de manera especial a l’hora de promoure la lectura literària en el coneixement 
dels escriptors i les escriptores de literatura infantil i juvenil en diferents llengües. 
 Motivar a l’escriptura a través de la redacció de composicions escrites sobre temes 
propers a l’alumnat. 
 Fer del foment de la lectura i l’escriptura un recurs útil i motivador per a celebrar al 
centre les efemèrides anuals que es consideren d’interés educatiu. 
 Fer de la lectura i l’escriptura un recurs per a la integració dels xiquets/es amb 
necessitats de compensatòria i amb alumnes amb NEE. 
 Participar en les convocatòries municipals de programes de lectura i escriptura. 
HORARI DE LA BIBLIOTECA 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Matí De ____ a 

____ 
De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

Vesprada De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

De ____ a 
____ 

 
ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA A L’AULA BIBLIOTECA 
COMISSIÓ DE FOMENT DE LA LECTURA 

Cap d’estudis ______________________________________________________ 
Bibliotecari/ària ______________________________________________________ 
Coordinació d’equips 
docents de ______ curs 

______________________________________________________ 

Coordinació d’equips 
docents de ______ curs 

______________________________________________________ 

Coordinació d’equips 
docents de ______ curs 

______________________________________________________ 

Personal de 
coordinació d’etapa 
______ 

______________________________________________________ 

 



Objectius de la biblioteca 
 Organitzar, catalogar i mantenir els recursos documentals de la biblioteca del centre, i 
posar-los a l’abast de la comunitat educativa i les famílies. 
 Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca, recollint les 
peticions de tots els sectors de la comunitat educativa. 
 Difondre entre els i les docents, i l’alumnat, els materials didàctics i la informació 
administrativa, pedagògica i cultural. 
 Coordinar les activitats de l'alumnat bibliotecari. 
 Col·laborar en la promoció de la lectura com a mitjà d’informació, entreteniment i oci. 
 Organitzar exposicions de llibres durant les efemèrides que acorde el claustre. 
 Donar pautes de foment de la lectura a les famílies i sol·licitar la seua col·laboració. 
 Mantenir relacions amb la Biblioteca municipal i amb les institucions que es dediquen al 
foment de la lectura. 
 Participar en les convocatòries municipals de projectes de promoció de la lectura. 
 

Objectius Responsable/s 
Organitzar, catalogar i mantenir els recursos documentals de la 
biblioteca del centre, i posar-los a l’abast de la comunitat educativa i les 
famílies. 
 El personal docent s’encarregarà de mantenir una organització 
adequada i optimitzar els recursos. 
 S’establirà la dedicació horària del personal responsable de la 
biblioteca. 

_______________  
_______________  

Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca, 
recollint les peticions de tots els sectors de la comunitat educativa. 
 S’adquiriran nous fons per a la biblioteca segons les necessitats. 

_______________  
_______________  

Difondre entre els i les docents, i l’alumnat, els materials didàctics i la 
informació administrativa, pedagògica i cultural. 
 S’informarà puntualment de les novetats pedagògiques i 
culturals d’interés per als mestres en els taulers de la Sala de 
professorat. 
Es promocionaran les novetats de la biblioteca per a l’alumnat, a través 
del tauler d’anuncis de la biblioteca. 

_______________  
_______________  

Dirigir els alumnes bibliotecaris, orientant-los sobre l’ús de la biblioteca 
i sobre les activitats d’animació lectora i difusió de novetats. 
 Es nomenaran bibliotecaris entre l’alumnat de _____ curs. 
Es formaran els alumnes ajudants de biblioteca perquè puguen utilitzar 
els fulls de control de préstecs, ordenar la biblioteca després del seu ús, 
etc. 
Es determinaran els dies de préstec. 

_______________  
_______________  

Coordinar les activitats d’animació lectora de l'alumnat bibliotecari. 
 S’establiran les activitats d’animació lectora per part dels 
bibliotecaris per a fer-les a les aules, al pati, etc. 

_______________  
_______________  

Col·laborar en la promoció de la lectura com a mitjà d’informació, 
entreteniment i oci. 
 Es col·laborarà i es participarà en les activitats de promoció de 
la lectura tant en l’àmbit escolar com local. 
 Es reforçaran les biblioteques d’aula amb noves adquisicions, 
préstecs col·lectius... 

_______________  
_______________  



 L’escola participarà en els concursos literaris que s’organitzen 
en l’àmbit de centre, de municipi, de comarca que es consideren 
adequats per al nostre alumnat. 
Organitzar exposicions de llibres durant les efemèrides que acorde el 
claustre. 
 S’organitzaran exposicions de llibres per a commemorar alguna 
celebració, sobre un tema del currículum determinat dins de la 
programació anual del centre. 
 S’exposaran de les novetats. 

_______________  
_______________  

Donar pautes de foment de la lectura a les famílies i sol·licitar la seua 
col·laboració. 
 Es redactaran díptics de foment lector aprofitant 
esdeveniments, i s’enviaran a les famílies. 
 Es reeditaran guies de lectura i una guia d’usuaris de la 
biblioteca. 

_______________  
_______________  

Mantenir relacions amb la Biblioteca Municipal i amb les institucions 
que es dediquen al foment de la lectura. 
 L’escola participarà en les activitats d’animació lectora 
organitzades per la Biblioteca municipal, com ara visitar-la i fer-se el 
carnet. 
 Es mantindran relacions amb les institucions de foment lector, 
per tal d’organitzar activitats per al nostre alumnat. 

_______________  
_______________  

Participar en la convocatòria Municipal de projectes de promoció de la 
lectura. 
 Es redactaran projectes per a presentar-los a l’Ajuntament o a 
d’altres instàncies educatives. 
 Es desenvoluparan les activitats dels projecte en tots els nivells, 
al llarg del curs. 

_______________  
_______________  

HORARI DE LA BIBLIOTECA 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
MATÍ 
De _____ a _____ De _____ a 

_____ 
De _____ a _____ De _____ a 

_____ 
De _____ a _____ 

Classe de _____ Classe de 
_____ Classe de _____ Classe de 

_____ Classe de _____ 

De _____ a _____ De _____ a 
_____ 

De _____ a _____ De _____ a 
_____ 

De _____ a _____ 

Classe de _____ Classe de 
_____ Classe de _____ Classe de 

_____ Classe de _____ 

VESPRADA 
De _____ a _____ De _____ a 

_____ 
De _____ a _____ De _____ a 

_____ 
De _____ a _____ 

Coordinació 
biblioteca 

Classe de 
_____ 

Coordinació 
biblioteca 

Classe de 
_____ 

Coordinació 
biblioteca 

De _____ a _____ De _____ a 
_____ 

De _____ a _____ De _____ a 
_____ 

De _____ a _____ 

Classe de _____  Classe de _____ Classe de 
_____ Animació lectora 

 



(EXEMPLE DE PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS GENERALS DEL PLA DE FOMENT DE LA LECTURA I 
DE L’ESCRIPTURA DEL CENTRE) 
 
TEMPORALITZACIÓ DEL TREBALL AL LLARG DEL CURS 2016-2017 
 

MES ACTIVITATS 

Setembre 
Programació anual de les activitats de la biblioteca i inclusió en la PGA del 
centre. 
Nomenament de l’alumnat ajudant de biblioteca. 

Octubre 

Celebració del 9 d’Octubre amb activitats de promoció lectora. 
Celebració del Dia de les escriptores (dilluns següent al 15/10) 
Celebració del Dia de la Biblioteca (26 d’octubre). 
Acompanyament lector 1r i 2n. 

Novembre 

Participació en el concurs de narrativa de la Junta local de festes. 
Festa de la Castanyera. 
Animació lectora per part dels alumnes. 
Sessions formatives per a les famílies. 
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell).  
Eixides al Teatre i tertúlies literàries dialògiques. 

Desembre 

Confecció i enviament a les famílies d’un díptic amb recomanacions de lectures 
per a Nadal. 
Animació lectora per part dels alumnes. 
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell). 

Gener 

Dia de la Pau. 
 Lectura i escenificació de contes per la pau. 
 Exposició de contes per la pau i solidaris. 
Participació en concurs de teatre de la Junta local de festes. 
Animació lectora per part dels alumnes. 
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell). 

Febrer 

Participació en el concurs de narrativa Sambori. 
Animació lectora dels alumnes.  
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell). 

Març 

Celebració del Dia de la dona. 
 Lectura de contes i poemes coeducatius. 
 Exposició de contes coeducatius. 
Participació en el concurs de contes sobre igualtat. 
Animació lectora dels alumnes. 
Celebració del Dia de la Poesia. 
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell). 

Abril 

Mes del llibre. 
 Participació en les activitats d’animació lectora que organitza la 
Biblioteca municipal. 
 Activitats de foment lector per a celebrar el Dia del llibre: lectura de 
poesies, teatre, contes, punts de llibre, dibuixos... 
 Activitats al voltant de Hans Christian Andersen. 
Setmana cultural (al voltant d’un tema elegit prèviament). 



Animació lectora dels alumnes. 
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell). 

Maig 

Edició de la revista escolar. 
Animació lectora dels alumnes. 
Animació lectora un dia a la setmana per part del professor/a responsable (cada 
setmana, un nivell). 

Juny 

Lliurament de premis als millors lectors de cada curs. 
Animació lectora per part dels alumnes. 
Recomanacions de lectures per a l’estiu. 
Memòria de les activitats del Pla de Foment Lector. 

 
  



La coordinació territorial 
 
La coordinació territorial del centre amb la resta de centres públics de formació de persones 
adultes i amb altres institucions, organismes i entitats de la seua zona territorial, que ha 
d’incloure els aspectes següents: 
      
1. La diagnosi del teixit socioeducatiu, cultural i laboral de l’entorn del centre. 
a. Descripció d’associacions culturals, laborals, educatives de la població. 

i. Centres educatius o de formació 
ii. Associacions culturals 

iii. AMPA 
iv. Associació Alumnes 
v. ONG 

vi. Sindicats 
vii. etc 

b. Òrgans municipals o “superiors” que aglutinen diferents associacions anteriors: 
 . Consell escolar municipal 
i. Associació d’empresaris 

ii. Serveis socials 
iii. Associació d’alumnes 
iv. Creama 
v. CEFIRE 

      
2. La detecció de necessitats, demandes i interessos formatius de les persones adultes i de 
l’entorn escolar. 
-Detecció de necessitats formatives mitjançant enquestes o entrevistes. 
-Possibilitat d’adaptar l’oferta formativa del centre de FPA durant la matrícula. 
-Facilitar (orientació, informació) als alumnes les possibles sortides formatives i laborals. 
-Necessitat de tenir accés a l’SPE (servei psicopedagògic escolar) i/o gabinets psicopedagògics 
municipals. 
      
3.  Els criteris per a la coordinació territorial del centre amb la resta de centres públics de 
formació de persones adultes de la localitat o la comarca i per a la coordinació institucional amb 
altres organismes, entitats i agents socials implicats en la formació de les persones adultes.  
 3.1. Incorporació de les FPA als consell escolar municipals. 
3.2. Valorar la importància de la coordinació entre centres. CEFIRE com a nexe d’unió. 
3.3. Promoure la informació de l’oferta formativa dels centres d’FPA per part dels departaments 
d’orientació dels centres de secundària. 
    
    
   
 
 
 


